
 
 

 
  

 
Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Direito Constitucional da  

OAB SP 
 
Aos 05 dias do mês de maio de 2020, às 10h30m, realizou-se reunião ordinária da               
Comissão de Direito Constitucional, via plataforma digital Hangouts Meet.  
 
Participaram da reunião os seguintes Membros: 
 

1. Luciana Andrea Accorsi Berardi 

2. Marcello Fiore 

3. Viviane Teixeira 

4. Julio de Souza Comparini 

5. Luciano Santos Silva 

6. Caio Augusto Borges de Araujo 

7. Diogenes Nielsen Júnior 

8. Artur Maia 

9. Giulia Yumi Zaneti Simokomaki 

10. Helder Henrique Varisco 

11. Alessandra Garcia 

12. Fábio Ricardo Rodrigues dos Santos 

13. Thyago Brandão 

14. Cibele Giuzio 

15. Diana Maria de Lima Brandão 

16. Olyntho Dantas 

  
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 

1. Leitura e aprovação da Ata da Reunião de 17/04/2020: 
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Dr. Luciano Santos solicitou prazo de 5 dias para apresentar fundamentação           
escrita de sua divergência em relação ao tópico 5 da Ata, qual seja,             
posicionamento da Comissão quanto a legalidade de medidas restritivas de          
circulação impostas por Decretos Municipais e Estaduais face à Pandemia do           
COVID-19. Após, os pareceres do Dr. Luciano Santos e da Dra. Luciana Berardi             
acerca da matéria serão encaminhados à Secretaria das Comissões para          
disponibilizá-los no site da OAB. 

2. Dra. Luciana Berardi partilhou com os membros da Comissão parecer de           
sua autoria quanto à constitucionalidade dos Decretos Municipais que          
declararam calamidade pública no Município de Araraquara, especificamente        
nos termos que limitaram o acesso aos equipamentos públicos, parques e           
praças municipais de lazer, desporto e cultura, encaminhado ao D. Presidente           
da OAB/SP face a solicitação da 5ª Subseção da OAB/ SP – Araraquara.  

3. Foram partilhados mais: a) tese apresentada pelo Dr. Silvio Gabriel          
Serrano Nunes ao Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e            
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo em 2016, sob o título “As             
Origens do Constitucionalismo Calvinista e o Direito de Resistência: a          
legalidade bíblica do profeta em John Knox e o contratualismo secular do jurista             
em Théodore de Bèze” e b) artigo intitulado “Legalidade Extraordinária e           
Direitos dos Administrados” escrito pelos Drs. Pedro Estevam Alves Pinto          
Serrano, Anderson Medeiros Bonfim e Juliana Salina Serrano. 

4. Informe de que as NOMEAÇÕES dos novos membros será efetivada até o            
dia 15/05/2020. Após essa data, os membros que não tiverem seus nomes            
incluídos no site deverão entrar em contato diretamente com a Secretaria das            
Comissões da OAB/SP. 

5. Trâmite para aprovação e divulgação das Notas Técnicas emitidas pelas          
Comissões Temáticas da OAB/SP, a resultar na inviabilidade de que as           
manifestações sejam publicadas a tempo e hora, no calor do debate. 

6. Dra. Luciana Berardi firmou compromisso no sentido de verificar na          
próxima reunião com o Presidente e Vice-Presidente da OAB/SP e com os            
Presidentes das Comissões Temáticas a possibilidade de se criar novos fluxos           
para aprovação/liberação das Notas Técnicas de modo mais célere e eficaz. As            
resoluções tomadas na reunião geral serão informadas à Comissão em nossa           
próxima reunião ordinária. 

7. Informe sobre as atividades da Comissão De Cultura e Eventos: 

a) Webinar sobre “ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DA PANDEMIA” a ser         
realizado dia 11/05/2020 às 9:00 horas: foram solicitadas fotografias aos          
participantes Dra. Adriana Cecilio, Dr. Fábio Rodrigues, Dr. Marcello Fiorio e Dr.            
Mateus Vantini para serem encaminhadas à Comissão de Cultura e Eventos; 

b) Sugestão de novos temas para Webinar e de convites também de            
profissionais que não integram a Comissão para participarem dos debates; 
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c) Esclarecimentos sobre a forma de gravação/divulgação das palestras. 

8. Informe sobre a parceria da Comissão de Direito Constitucional da          
OAB/SP com a Academia Brasileira de Direito Constitucional, para         
descontos/inscrições no Congresso a ser realizado no período de 29 a           
31/10/2020 em Curitiba e benefícios em estadia: Dr. Marcello Fiorio informou ter            
feito contato com a ABDConst e estar aguardando retorno. 

9. COMUNICAÇÃO: esclarecimentos no sentido de que os canais Youtube e          
Linkedin das Comissões da OAB/SP são feitos pela Secretaria das Comissões,           
o que ainda não ocorreu. 

10. Obra Coletiva: 

a) Dr. Diogenes Nielsen Júnior informou haver, até o momento, 9 inscrições,            
assim divididas: 

Tema I – Princípios Constitucionais: 3 inscritos 

Tema II – Direitos e Garantias Fundamentais: 3 inscritos 

Tema III – Defesa do Estado: 2 inscritos 

Tema IV – Saúde, Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia: 1 inscrição 

b) Novas inscrições poderão ser feitas até o dia 12/05/2020, através do e-mail             
nielsen@adv.oabsp.org.br, ficando o interessado, membro da Comissão, livre        
para optar por qualquer um dos temas acima. 

c) Sugestão: obra com 240 páginas, para estimular a leitura. Aguardaremos           
reabertura da Editora da OAB para definição da estrutura da obra. 
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